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NIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEF    
 
Voor u ligt de Voor u ligt de Voor u ligt de Voor u ligt de derdederdederdederde DESC Nieuwsbrief DESC Nieuwsbrief DESC Nieuwsbrief DESC Nieuwsbrief van  van  van  van 
2009.2009.2009.2009. In deze Nieuwsbrief informeren wij u 
over de volgende DESC ledenbijeenkomst op 
10 november en het programma en brengen 
wij een aantal evenementen onder uw 
aandacht die voor interessant voor u kunnen 
zijn. 
 
Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter    
Langzaam komt er verbetering in zicht, 
productie is alleen nog steeds book-to-bill. De 
buyersindex stijgt licht maar heeft inmiddels 
de 50 gepasseerd waardoor we spreken over 
groei. De nieuwste PMI-gegevens van 
NEVI/DPA wijzen erop dat voor de 
Nederlandse productiebedrijven die als eerste 
te lijden hadden onder de terugval nu ook als 
eerste weer de productieomvang zien stijgen. 
Geluiden uit de markt geven ook al aan dat er 
sprake is van tekorten op de onderdelenmarkt 
waardoor de levertijden en waarschijnlijk ook 
de prijzen aan het oplopen zijn.  
De hoofdindex van de seizoensmatig 
aangepaste NEVI/DPA Purchasing Managers’ 
Index® (PMI®) stijgt in augustus naar 50.5, 
hoewel één zwaluw nog geen zomer maakt is 
het een positief bericht. 
 
De Metaalunie en in het bijzonder een aantal 
branchegroepen biedt de mogelijkheid om een 
IPC (innovatie prestatie contract) traject te 
starten. Zelf nemen we al deel aan zo’n 
project en hebben daar voordeel van. Buiten 
dat je kennis deelt met een groepje bedrijven 
kun je een aardige bijdrage krijgen (tot 
maximaal € 50.000) voor een nieuwe of 
lopende ontwikkeling. Het grootste deel van 
de rapportagewerkzaamheden wordt door een 
penvoerder geregeld. Mocht je interesse 
hebben of zelfs twijfelen of het iets voor je is, 
neem dan in elk geval deel aan de 

ledenbijeenkomst op 10 november, 15:00 uur 
bij Global Electronics te Haaksbergen. 
 
Bezoek ook onze website en zorg dat de 
informatie die aangeboden wordt actueel is, 
want we merken dat we veelvuldig bezocht 
worden met bezoekers niet alleen uit alle 
regio’s van Nederland maar ook vanuit ons 
omringende landen. 
 
Graag ontmoet ik je persoonlijk bij de 
aankomende algemene ledenvergadering. De 
input van u als lid van onze branche is zeer 
welkom zeker als het gaat om gezamenlijk 
activiteiten op te pakken. 
Tot 10 november 2009 bij Global Electronics in 
Haaksbergen. 
 
1.1.1.1. IPCIPCIPCIPC    
U heeft een uitnodiging ontvangen voor 
een informatiemiddag over het Innovatie 
Prestatie Contract (IPC) op 22 september. 
Deze gaat helaas niet door vanwege 
gebrek aan belangstelling. Het bestuur 
meent echter toch dat dit voor een aantal 
leden interessant kan zijn. Omdat de 
regeling op het eerste gezicht complex kan 
lijken, wil het bestuur een beleidssecretaris 
van de Metaalunie uitnodigen tijdens de 
bijeenkomst van 10 november om dit 
persoonlijk toe te lichten. Het valt namelijk 
erg mee met de complexiteit. Deelname 
kan financieel erg aantrekkelijk zijn! 
 
2.2.2.2. Netwerkuitbreiding: SNetwerkuitbreiding: SNetwerkuitbreiding: SNetwerkuitbreiding: Südtec en Medtecdtec en Medtecdtec en Medtecdtec en Medtec        
Het bestuur van DESC wil het voor de leden 
mogelijk maken hun professionele netwerk uit 
te breiden. De nieuwste activiteit is een 
gezamenlijk beursbezoek in maart volgend 
jaar naar de gecombineerde beurzen Südtec 
en Medtec. Daar heeft u onlangs een 
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aanmeldingsformulier van ontvangen. U kunt 
deze ook vinden op de website onder de 
pagina ‘Nieuws’. 
 
3.3.3.3. LedenvergadeLedenvergadeLedenvergadeLedenvergaderingringringring 10 november 10 november 10 november 10 november    
De volgende ledenvergadering vindt plaats op 
dinsdag 10 november in het nieuwe pand van 
Global Electronics te Haaksbergen. Op het 
programma staan een toelichting op het 
nieuwe functiehandboek, informatie over IPC’s 
door een beleidssecretaris van de Metaalunie, 
een rondleiding door het nieuwe pand en als 
afsluiting een dinerbuffet op locatie. 
 
4.4.4.4. DESC leveringsvoorwaardenDESC leveringsvoorwaardenDESC leveringsvoorwaardenDESC leveringsvoorwaarden    
Zoals u al weet heeft DESC nieuwe 
leveringsvoorwaarden. De Nederlandstalige 
versie is bij het secretariaat op papier te 
bestellen, 100 stuks voor € 23,00 excl. BTW. 
 
5.5.5.5. Ledenbijeenkomst 1Ledenbijeenkomst 1Ledenbijeenkomst 1Ledenbijeenkomst 16666 november  november  november  november 2010201020102010    
Nog wel meer dan een jaar te gaan maar zet 
deze datum alvast in uw agenda want we 
gaan een bedrijfsbezoek brengen aan Thales 
in Hengelo (O)! 
 
6.6.6.6. WebsiteWebsiteWebsiteWebsite    
Afgelopen zomer heeft onze website een 
‘make-over’ ondergaan. De website wordt 
steeds frequenter bezocht. Maak er gebruik 
van om zaken met collegae te delen. U kunt 
ook nog steeds kosteloos uw vacatures op de 
‘vacaturebank’ zetten. 

 
7.7.7.7. BeurzenoverzichtBeurzenoverzichtBeurzenoverzichtBeurzenoverzicht    
    

BeurBeurBeurBeurssss        locatielocatielocatielocatie    vanvanvanvan    tottottottot    

Elektrotechniek  Jaarbeurs, Utrecht 28-09 02-10 

Industry & ICT Jaarbeurs, Utrecht 27-10 28-10 

ICT & Logistiek  Jaarbeurs, Utrecht 10-11 13-11 

Energievakbeurs  
Brabanthallen, Den 
Bosch 

06-10 08-10 

T&U Manifestatie 2009 Papendal, Arnhem 14-10  

Industry & ICT Jaarbeurs, Utrecht 27-10 28-10 

ICT & Logistiek Jaarbeurs, Utrecht 10-11 13-11 

Südtec en Medtec 2010201020102010 
Landesmesse, 
Stuttgart 

23-03 25-03 

Het Instrument 2010201020102010 RAI, Amsterdam 28-09 01-10 

Industriële Week 2010201020102010 Jaarbeurs, Utrecht 05-10 08-10 

 
 
LLLLedenedenedeneden    
Er zijn geen nieuwe aan- of afmeldingen 
binnengekomen bij het secretariaat. 
 
Aanleveren kopijAanleveren kopijAanleveren kopijAanleveren kopij    
De volgende Nieuwsbrief willen we in 
december 2009 uit laten gaan. Uw kopij 
hiervoor kunt u mailen naar: ellage@planet.nl 
of wijnands@metaalunie.nl.  
 
 
 
 

 

COLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFON: 
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